Din re-/habiliteringsprosess
består av samarbeid med:

Koordinerende enhet for
re-/habilitering

 fokus på din totale livssituasjon
 tilbud om individuell plan
 planmessig arbeid der dine mål er
styrende

Funksjonen er tillagt tildelingsteamet i
kommunen.

 bidrag fra flere fag-personer.
 avklarte ansvarsforhold
 ansvarsgruppe ved behov
Re-/habilitering er ikke noe enkelttiltak eller
noe en person/faggruppe kan utføre alene,
det er basert på godt samarbeid!
Hverdagsrehabilitering er et
satsningsområde i Etnedal kommune.

Kontaktperson:
Anne Marie Solbrekken, geriatrisk sykepleier
og saksbehandler for tildelingsteamet
Kontortlf: 61 12 13 94
Mona K. Skrindsrud, ergoterapeut og
rehabiliteringskontakt i kommunen
Mob: 48959132 Kontor: 61 12 13 90

Ut i fra hvilken aldersgruppe som behandles,
vil følgende fagpersoner innkalles i tillegg til de
faste medlemmene i tildelingsteamet:
Helsesykepleier.
Mob: 97 96 19 91/90164265
Kontor: 61 12 13 29/61 12 1308
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Avdelingsleder for tilrettelagte tjenester:
Mob: 99 09 13 44 Kontor: 61 12 13 95
Bruker-representant

Vi står klare til å hjelpe deg/dere!
Hilsen koordinerende enhet for
re-/habilitering:

Andre fagpersoner kan delta ved behov.

Hjelpemiddelformidling:
Ergoterapeut og kommunal fysioterapeut.
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Personer med behov for re-/habilitering har
rettigheter etter:






Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om re-/habilitering
Forskrift om individuell plan og
koordinator
Pasientrettighetsloven
Etnedal kommunes sektorplan for helse og
omsorgstjenester

”Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,
planlagte prosesser med klare mål og virkemidler,
hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig
bistand til pasientens og brukerens egen innsats for
å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.”
Sentralt i dette arbeidet blir å kartlegge og ha fokus
på brukerens ressurser på alle plan.

Se www.lovdata.no for mer informasjon
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Situasjoner som kan innebære
behov for re-/habilitering:
Funksjonssvikt ved medfødte, kroniske
sykdommer og tilstander
Funksjonstap ved oppstått sykdom eller
skade
Funksjonsvedlikehold for å unngå
forverring av funksjonshemninger
Ved vanskelig omstilling til ny livssituasjon,
for eksempel:

hage

BRUKER

Nett-

Alle som trenger hjelp til å bedre
eller holde vedlike sitt
funksjonsnivå.

Fritid
Kultur








Fra heim til barnehage/skole
Fra skole til arbeid
Fra institusjon til egen heim
Fra heim til institusjon
Fra arbeid til trygd
Fra trygd til arbeid
 Etablering i egen heim

